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 املستكشف النشط:  الدرس األول 

 

- :التكنولوجيا والعلماء * 

علي احلواسيب  التكنولوجيا هي دراسة وتصميم وتفعيل ودعم أنظمة املعلومات اليت تعتمد

 .، ولذلك فأنها ختدم العلماء يف جماالتهم املختلفة واألجهزة احلديثة 

 يف ( تغنيه عن احلفر ) هو عامل آثار استخدم أدوات تكنولوجيه  ألبرت لين  

 .أماكن خمتلفة الستكشاف مواقع أثريه                        

- :اآلتي اآلثار يف تتمثل أهمية األدوات التكنولوجية لعلماء * 

 ( توفر اجلهد والتكلفة  -سهلة  -بسيطة ) ستكشاف بطرق تسمح هلم باال -1

 .تساعدهم يف التعرف علي أين جيب أن حيفروا وذلك عن طريق إجراء مسح فوق وحتت األرض  -2

 استخدامها يف استكشاف األرض ؟؟( ألربت لني ) ما هي األدوات التكنولوجية اليت ميكن لـ 

 :ا علماء اآلثار لتحديد مكان األشياء فوق سطح األرض أدوات التكنولوجيا التي استخدمه( أوال 

 :  Satellitesالصور اليت حيصل عليها من األقمار الصناعية  -1

 . تستخدم يف احلصول علي املزيد من التفاصيل واملعلومات عن منطقة ما 

 :  Dronesالطائرات بدون طيار  -2

 . فيها وهو علي سطح األرض تستخدم يف اكتشاف منطقة ما عن طريق حتكم الطيار 

  : GPSنظام حتديد املواقع العاملي  -3
 .يستخدم يف حتديد مكان ما بواسطة األقمار الصناعية 

 :أدوات التكنولوجيا التي استخدمها علماء اآلثار لتحديد مكان األشياء تحت سطح األرض ( ثانيا 

 :  مقياس املغناطيسية -1

 .وأيضا قياس اجملال املغناطيسي يف باطن األرضيستخدم يف العثور علي املعادن 

 : الرادار املخرتق لألرض  -2

 .يستخدم إلجياد األجسام املدفونة غري املعدنية حتت سطح األرض 
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 تدريبات الدرس األول

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 .................م قام صديقك بإرسال رسالة إلكرتونية حتتوي علي عنوانه ، ويعين هذا أنه استخد -1

 ( GPSجهاز حتديد املواقع العاملي  -مقياس املغناطيسية  -الرادار املخرتق لألرض ) 

 .......................جهاز يكشف ما يوجد من أجسام حتت األرض  -2

 ( GPSجهاز حتديد املواقع العاملي  -مقياس املغناطيسية  -الرادار املخرتق لألرض ) 

 ..........................ألرض ا يوجد من أجسام معدنية حتت اجهاز يكشف م -3

 ( GPSجهاز حتديد املواقع العاملي  -مقياس املغناطيسية  -الرادار املخرتق لألرض ) 

لشخص غري مقرب مع احلرص علي عدم مشاركة رقمك الشخصي جيب أن إلرسال رسالة  -4

 .....................تستخدم 

 (الربيد اإللكرتوني  -رسالة صوتية  -رسالة نصية  -دي رسالة بريد عا) 

 ............لالتصال وحتديد مواقع األشياء  عن طريق  GPSيستخدم نظام حتديد املواقع العاملي  -5

 (أشعة الرادار  -املركبات الفضائية  -األقمار الصناعية  -ضوء املصابيح ) 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )  .   ملواقع العاملي الستكشاف املعادن املوجودة حتت األرض يستخدم نظام ا -1

 ( )   .اعتمد املهندسني علي جهاز قياس املغناطيسية يف حتديد أماكن البناء  -2

 ( )     .  يستخدم الرادار املخرتق لألرض الكتشاف األجسام املدفونة حتت األرض  -3

 (  . )دار املخرتق لتحديد األماكن املختلفة ال يعتمد السائح يف السفر علي جهاز الرا -4

 .)  (اهلدف من إضافة نظام املواقع العاملي علي كل اهلواتف الذكية هو الكشف عن أماكن اآلثار -5

 ( )       . يستخدم جهاز مقياس املغناطيسية يف اكتشاف املعادن املدفونة يف األرض  -6

تكنولوجية المناسبة التي يمكنك ثم حدد األدوات ال اقرأ المواقف التالية -

- :االعتماد  عليها 

 ....................................تريد أن تكتسب املزيد من املعلومات عن املكان الذي تسافر إليه  -1

 .................................تريد أن تستكشف األجسام املدفونة حتت األرض يف إحدي املدن  -2

 ...................................د إحدي املناطق أو األماكن املشهورة علي جهازك تريد أن حتد -3

 ....................................... تريد أن تكتشف املعادن يف باطن األرض  -4
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 التكنولوجيا وتطورها التارخيي:   الثانيالدرس 

 

  ؟؟؟؟؟ما هي مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن ؟؟؟ -

 م   1543إلي . م.ق 3333عصر ما قبل الثورة امليكانيكية من عام [ 1  

 بدأت الشعوب التواصل مع بعضها من خالل الصور والرسوم كما يف 

 الكتابات اهلريوغليفية ثم تواصلوا بواسطة األحرف واألرقام ، 

ينهم بالكتابة وسجلت الشعوب من خالل هذه الكتابات معلومات كثرية حول  االتفاقيات ب

 .اهلريوغليفية علي الورق الربدي 

وتشكل هذه املستندات واملخطوطات عنصرا أساسيا لفهم التاريخ ويوجد العديد منها علي شبكة 

 .وعلي موقع بنك املعرفة املصري االنرتنت 

 (العداد الرقمي أباكس  -املخطوطات  -األوراق  -أقالم احلرب والرصاص : ظهر يف هذا العصر ) 

 

 

 

 م  1453 -م  1543انيكية من عام عصر الثورة امليك[ 2  

 يف هذا العصر بدأت الثورة التكنولوجية نظرا للحاجة إلي تسجيل املزيد من املعلومات ومشاركتها

فشهدت تلك الفرتة نشأة الطباعة اليت أسهمت يف تسهيل طباعة الكتب فظهر يف هذا العصر اآللة 

 .احلاسبة وهي آله باسكالني  اآللةة األولي من الكاتبة واستخدام النسخ

 

 

 

  م 1453 -م  1453من عام  امليكانيكية /عصر الثورة الكهربائية[ 3  

استخدام الكهرباء الذي نتج عنها ( اليت نعرفها اليوم ) شهدت تلك الفرتة انطالق مرحلة االتصال 

هو جهاز ) لكمبيوتر الرقمي األول ظهور اخرتاعات جديدة مثل اهلاتف وجهاز التسجيل وجهاز ا

 ( طن  55قدم ويصل وزنه 2قدم وعرضه  55أقدام وطوله  8ارتفاعه 
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 م إلي وقتنا احلاضر  1453عصر الثورة االلكرتونية من عام [ 5  

يعرف باسم عصر الثورة املعلوماتية حيث ظهر اخرتاع الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر احملمولة 

 :ديدة تساعد يف وظهرت اخرتاعات ج

 (اخلرائط عرب االنرتنت  -نظام حتديد املواقع  -األقمار الصناعية ) حتديد مواقع األشياء مثل  -1

 (الرسائل النصية  -استخدام الربيد االلكرتوني ) يف التواصل مع أشخاص آخرين مثل  -2

 (امج برنامج معاجلة الكلمات ، وغريها كثري من الرب) استخدام الربامج مثل  -3

 

 

 

 كيف يمكن استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية ؟؟  -

ميكن استخدام األدوات واألجهزة التكنولوجية للمساعدة يف تسهيل العمل الالزم بأقل وقت وجهد 

 .وأقل تكلفة 

 

 الثانيتدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  ) .   يه الكهرباء عصر الثورة امليكانيكية هو العصر الذي ظهرت ف -1

 (  . )أجهزة التكنولوجيا يف عصرنا احلالي من أسباب انتقال املعلومات  -2

 (  ) .تعترب آلة باسكالني من أكثر اآلالت استخداما يف عصرنا احلالي  -3

 (  ) .اكتشاف احلروف واألرقام ساعد  علي وصول املعلومات للعصر احلديث  -4

 (  ). إلي عصرنا احلالي عصر املعلوماتية ميتد  -5

- :أكمل ما يأتي  -

 .......................... النسخة األولي من اآللة احلاسبة هي آلة  -1

 ........................تواصلت الشعوب مع بعضها عن طريق الصور ثم األحرف واألرقام يف عصر  -2

 ................................العامل هي  أحدي الوسائل اليت متكنك من مراسلة أصدقائك عرب أحناء -3

 ..............................كانت الصحف تطبع يف عصر الثورة امليكانيكية باستخدام  -4

 .............................العصر الذي ظهرت فيه الكهرباء ألول مرة هو عصر  -5
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  -:( ب )ما يناسبه من العمود ( أ ) صل من العمود  -

 ب  أ

 عصر ما قبل الثورة امليكانيكية  آلة الطباعة واآللة احلاسبة واآللة الكاتبة 

القمر الصناعي واهلاتف الذكي واخلرائط عرب 

 االنرتنت وبرنامج معاجلة الكلمات

 

 عصر الثورة امليكانيكية

أقالم احلرب والرصاص واملخطوطات واألوراق 

 والعداد الرقمي

 

 ونيةعصر الثورة االلكرت

 امليكانيكية/عصر الثورة الكهربائية  اهلاتف وخطوط اهلاتف وجهاز التسجيل

 

  -:أكمل الجدول التالي بما يناسبه من عصور التكنولوجيا  -

 يطلق عليها عصر الفترة من

  م  1455إلي  .  م . ق  3555

  م  1845م  إلي   1455

  م  1445م  إلي  1845

  ضرم  إلي  الوقت احلا1445

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 .يستخدم يف العصر احلديث كوسيلة اتصال ......................  -1

 (باسكالني  -الربيد االلكرتوني  -اخلطابات الورقية ) 

 .....................مت اكتشافه يف عصر الثورة اإللكرتونية  -2

 (اآللة احلاسبة  -ي العداد الرقم -آلة الطباعة  -األقمار الصناعية ) 

 ...............اعتمد األشخاص يف عصر الثورة امليكانيكية  يف تسجيل املعلومات علي  -3

 (التليفون احملمول  -الرسائل االلكرتونية  -املسجل الصوتي ) 
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 مكونات جهاز الكمبيوتر:   الثالثالدرس 
 

يانات ومعاجلتها يف وحدة املعاجلة املركزية هو جهاز الكرتوني قادر علي استقبال الب   الكمبيوتر 

CPU                    لتحويلها إلي معلومات وختزينها واسرتجاعها وقت احلاجة.  

 :يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر في 

  .تصفح االنرتنت  -األلعاب  -إرسال الربيد اإللكرتوني  -كتابة الوثائق  -
 (.ت والعروض التقدميية ومقاطع الفيديو جداول البيانا) تعديل أو إنشاء  -

 عه وتاريخ صناعته وموديل الجهاز يختلف شكل جهاز الكمبيوتر ومكوناته بحسب نو

أجهزة تعمل  - Tabletاللوحي  - Laptopاحملمول  - PCالكمبيوتر الشخصي  :ومن أشكاله 

 .  Touchباللمس 

 

 

 

 :إلي لكي تتمكن من استخدام جهاز الكمبيوتر أنت بحاجة 

 .تستعمل للكتابة وتعطي األوامر للجهاز : لوحة املفاتيح  -1

 .ويتناسب حجمها مع حجم كف اليد لتحريك األشياء بسهوله :  Mouseفأرة  -2

 .اليت تسمح لك برؤية ما تفعله علي اجلهاز :  Screenشاشة العرض  -3

 .رؤيتك  ليتمكن اآلخرون من: كامريا  -5      .لتسمع : مكربات الصوت  -4

 .ليتمكن اآلخرون من مساعك : ميكروفون  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 أجهزة اإلدخال وأجهزة اإلخراج  : تقسم األجهزة الخاصة بالكمبيوتر إلي قسمين 

 أجهزة اإلخراج أجهزة اإلدخال

 نوع البيانات املخرجة أمساء املكونات نوع البيانات املدخلة أمساء املكونات

نصوص ، صور ، ملفات  شاشة العرض رقامحروف وأ لوحة املفاتيح

 فيديو

 نص مكتوب للمكفوفني نظام برايل الطريف بيان توجيهي الفأرة

 معلومات مسعية مكرب الصوت بيان توجيهي الشاشة اليت تعمل باللمس

معلومات مسعية لغري  مركب الكالم أصوات وموسيقي امليكروفون

 (يقوم بإخراج الكالم )الناطقني

 نصوص وصور علي الورق الطابعة صور أو ملفات فيديو أو آلة التصوير االكامري

  نصوص أو صور من الورق املاسح الضوئي
 

 الثالثتدريبات الدرس 

- : اكتب االسم المناسب لمكونات الكمبيوتر التي أمامك في الصورة -

1- ........................................ 

2- ...................... .................. 

3-........................................ 

4- ........................................ 

5- ........................................ 

6-  ........................................ 

7-  ........................................ 

8- ........................................  

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )    . يقوم الكمبيوتر بتحويل املعلومات إلي بيانات  -1

 ( )  .يعترب الكمبيوتر احملمول أكرب يف احلجم من الكمبيوتر الشخصي  -2

 ( )       .يعد امليكروفون من وحدات اإلدخال  -3

 ( )  .يستخدم نظام برايل الطريف يف مساعدة األشخاص الغري ناطقني  -4

 (  )     .يعد املاسح الضوئي من وحدات اإلخراج  -5
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 الربجميات وأنظمة التشغيل:   الرابعالدرس 
 

 كيف يتواصل جهاز الكمبيوتر معك وينفذ أوامرك ؟؟ 

 غالبا نستخدم أجهزتنا ألغراض خمتلفة فنحن نستعملها للعب

 كيف حيدث هذا كله ؟  :لكن السؤال هو . أو تدوين املالحظات أو تصفح االنرتنت  

  البرمجيات 

 هي جمموعة من الربامج املختلفة اليت تستخدم لتشغيل الكمبيوتر وتوظيفه ألداء املهام املختلفة

 ( أنظمة التشغيل والتطبيقات األخرى ) وتنقسم إلي 

  أنظمة التشغيل  

هي وسيط بني هو جمموعة من الربجميات املسئولة عن إدارة املوارد وبرجميات احلاسوب و

 . املستخدم واملكونات املادية للحاسوب 

 من أنواع أنظمة التشغيل 

  Linux - Macنظام التشغيل  - Windowsنظام التشغيل 

- :ومن أمثلة التطبيقات األخرى 

 Microsoft Word  

 Microsoft power Point  

 Google Chrome  

 Gaming apps  

 Video players  

 كيف يعمل الكمبيوتر
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 الرابعتدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )     . نظام التشغيل ليس ضروريا لتشغيل جهاز الكمبيوتر  -1

 ( )       .يساعد علي عرض املعلومات  التقدمييهبرنامج العروض  -2

 ( )  .الربجميات وظيفتها التحكم يف البيانات املعاجلة كي يستطيع املستخدم إخراجها  -3

 ( )   .تعترب لوحة املفاتيح والشاشة من األجهزة املسئولة عن تشغيل جهاز الكمبيوتر  -4

 ( )  .هي اليت تتحكم يف إرسال األوامر لنظام التشغيل  CPUوحدة املعاجلة املركزية  -5

 ( )   . عملية إدخال البيانات هي أول مرحلة للوصول للمعلومات النهائية  -6

- :مكان النقط  ضع اإلجابة المناسبة -

 -الربجميات  -وحدة املعاجلة املركزية  -برنامج معاجلة الكلمات  -برنامج العروض التقدمييه ) 

 (أنظمة التشغيل  - Browserاملستعرض 

تساعد املستخدم يف تطبيق مهامه اخلاصة كإنشاء عرض تقدميي أو ........................................  -1

 .إنشاء تقرير 

 .هي املسئول األول عن كيفية تنفيذ األوامر .......................................  -2

 .هو برنامج يساعد علي عرض املعلومات وإضافة نصوص وصور ورسوم.......................................  -3

 .ت واملواقع يعد من بوابات دخول عامل االنرتن....................................  -4

- :ضع كال من الكلمات التالية في المكان المناسب لها في الجدول  -

 -تطبيقات األلعاب  - power pointالعروض التقدميية  - Wordبرنامج معاجلة الكلمات 

Google chrome -  شاشة العرضScreen -  الويندوز  -لوحة املفاتيح-  

 (اندرويد  -وحدة املعاجلة املركزية 

 الربجميات أنظمة التشغيل جهزةاأل
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 دعم األشخاص ذوي اهلمم:   اخلامسالدرس 
 

 :التكنولوجيا المساعدة  

 (القدرات اخلاصة ) هي أجهزة وتطبيقات تساعد األشخاص ذوي اهلمم 

 .يف أعمال جيدون صعوبة يف القيام بها يف احلياة اليومية  

  :المساعدة أمثلة عن التكنولوجيا 

 مساعات األذن -1
  .تساعد السماعات األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف السمع  -
 .ميكن توصيل بعض هذه السماعات احلديثة الطراز بالتليفون احملمول  -

 .تضم الكثري منها تطبيقات خاصة باهلواتف الذكية  -

 

 برجميات تكبري الشاشة -2

 ة الكمبيوتر وتتيح لألشخاص الذينتقوم بتكبري كل شئ علي شاش  

 .يعانون من ضعف البصر التفاعل مع جهاز الكمبيوتر  

 

 برجميات التواصل البديلة -3

 تساعد األشخاص ذوي اهلمم علي التواصل الشفهي واللغوي مع اآلخرين  

 ( هناك برجميات قادرة علي حتويل نص مكتوب إلي حديث والعكس )  

 

 ةاألدوات الرياضي -5
 الذين  واهلواةتسمح أدوات رياضية معينه لألشخاص ذوي اهلمم  -

 فقدوا أحد أطرافهم بتسلق اجلبال   

 ميكن للتكنولوجيا املساعدة أن تساعد يف القيام باألنشطة  -

 العادية واالستثنائية    

 هناك الكثري من األدوات األخرى اليت ميكنك البحث عنها مثل  -

 الدراجات اهلوائية الثالثية العجالت  -تصدر صوتا  طابات كرة القدم اليت

 

 .عبارة عن أجهزة تعويض عن طرف مفقود يف جسم اإلنسان : األطراف الصناعية 
 :من األجهزة التكنولوجية اليت تساعد ذوي اهلمم علي احلركة 

 ( العكازات  -األجهزة التعويضية  -املصعد الكهربائي  -الكراسي اآللية  

 .لديه  ساق مبتورة إال أنه مل يسمح لذلك بالوقوف يف وجه جناحه :  ألربت لني

 

 عامل فيزياء مشهور ال يستطيع التحدث :  ستيفن هوكينج

 .  وكان يستخدم التكنولوجيا املساعدة للتواصل مع اآلخرين 
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 اخلامستدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )   .  عتمد يف ممارسة مهامه علي مساعات األذنعامل اآلثار ألربت لني فقد ساقه وا -1

 ( )   .استخدام التكنولوجيا املساعدة يصعب علي املستخدمني أداء مهامهم اليومية  -2

 ( )   .تستخدم برجميات تكبري الشاشة ملساعدة من يعانون من فقد أحد أطرافهم  -3

 ( )    .ا املساعدة ذوي اهلمم هم الوحيدون الذين يستفيدون من التكنولوجي -4

 ( ). ضبط مساعات األذن عن طريق اهلاتف احملمول يسهل عملية الضبط علي املستخدم  -5

- :اختر اإلجابة الصحيحة  -

 .............حتول احلروف إلي رموز بارزة وتتيح قراءتها عن طريق اللمس هي  -1

 (ذن مساعات األ -الكراسي اآللية  -قارئ الشاشة  -طريقة برايل ) 

 .................... تساعد األشخاص ذوى اهلمم علي احلركة  -2

 (األدوات الرياضية البديلة  -مكربات الصوت  -األجهزة التعويضية  -مساعات األذن ) 

 .األشخاص ذوي اهلمم علي التواصل الشفهي واللغوي مع اآلخرين .............. تساعد برامج  -3

 ( طريقة برايل  -املصاعد الكهربائية  -ات التواصل البديلة برجمي -مكربات الشاشة ) 

 .اليت تساعد ذوي اهلمم ................. الدراجات اهلوائية الثالثية العجالت من الطرق  -4

 ( األدوات الكهربائية  -مكربات الشاشة  -طريقة برايل  -مساعات األذن )
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 املشكالت الشائعة واحللول:   السادسالدرس 
 

قد تواجهنا بعض املشكالت التكنولوجية أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر ، ونستعرض فيما يلي أكثر 

 .املشكالت شيوعا مع احللول املناسبة هلا 

 عدم التمكن من فتح تطبيق ما

 احللول احملتملة لنظام ويندوز
  إعادة تشغيل اجلهاز وحاول فتح  -

 التطبيق من جديد   

  إذا مل ينجح احلل األول قم بتحديث  -

 الربجميات    

 حاول مسح التطبيق وإعادة تثبيته  -

 مؤشر فأرة التحكم ال يعمل

 احللول احملتملة لنظام ويندوز
 التأكد من توصيل كابل الفأرة   -

 باللوحة األم    

 يفضل إعادة تشغيل اجلهاز بعد تلك  -

 اخلطوة   

 ينجح ذلك احلل قد حتتاج   إذا مل -

 الستبدال الفأرة بأخرى   

 تعجز عن إيجاد ملف ما

 احللول احملتملة لنظام ويندوز

 downloadاحبث يف جملد التنزيالت  -
 يف حال تبحث عن ملف مايكروسوفت ورد   -

  documentsستنداتاحبث يف جملد امل   
 نبحث عن الصور يف جملد الصور -

 أو حاول البحث بواسطة صندوق  -

  search boxالبحث    

 توقف الشاشة عن العرض

 لنظام ويندوز احللول احملتملة

 ملدة   del+alt+ctrlاضغط علي  -

   قصرية   

 إذا مل ينجح احلل األول قم بإطفاء  -

 اجلهاز وأعد تشغيله    

 عدم التمكن من الكتابة 

 بلوحة المفاتيح

 احللول احملتملة لنظام ويندوز
 التأكد من توصيل كابل لوحة املفاتيح -

 يفضل إعادة التشغيل بعد تلك اخلطوة -

 إذا فشلت احملاولة أيضا قد حتتاج لتغيري   -

 لوحة املفاتيح   

 1 2 

3 

4 

5 
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 السادستدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )     .يعترب حدوث عطل يف أ جهاز كمبيوتر أمرا مستحيال -1

 ( )  .ل شئ تفعله عندما تواجه مشكلة يف الكمبيوتر هو االتصال بشخص كبري أو -2

 ( )    .يف حالة عدم تفعيل الفأرة  del+alt+ctrlاضغط علي األزرار  -3

 ( )     .إعادة تشغيل اجلهاز يساعد علي حل معظم املشاكل  -4

 ( ) .ال ثم إعادة تثبيته يف حالة عدم فتح تطبيق من أول حماولة يفضل مسحه من اجلهاز أو -5

- ( :ب ) ما يناسبه من العمود ( أ ) صل من العمود  -

 ب  أ

 documentsاحبث يف جملد املستندات 
 

 مؤشر الفأرة ال يعمل

 ملدة قصرية  del+alt+ctrlاضغط علي ازرار 

 

 wordتعجز عن اجياد ملف وورد 

أعد تشغيل اجلهاز وحاول فتح التطبيق من 

 جديد

 

 تمكن من فتح تطبيق ماعدم ال

التأكد من توصيل كابل الفأرة يف املكان 

 املناسب هلا 

توقف الشاشة عن عرض البيانات  

 واملعلومات
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 مجع البيانات وحتليلها والتعبري عنها يف رسوم بيانية:   السابعالدرس 
 

ختلفة الرقمية هو مجع كل البيانات املتاحة حول موضوع معني من املصادر امل: مجع البيانات 

 .والورقية 

  التجارب -استطالعات الرأي  -السجالت والتقارير  -الكتب : بعض مصادر البيانات 

 

 

 

 

 

 .هي عملية مراجعة وتنظيم البيانات اليت مت مجعها وشرح معانيها  :حتليل البيانات 

 فيما تفيد عملية مجع البيانات وحتليلها ؟؟
ي وما قد حيدث يف املستقبل وبالتالي تساعد يف اختاذ القرار فيما تفيد يف اكتشاف ما حدث يف املاض

 .جيب فعله 

 

 

 

 

 

 

- :الرسم البياني 

بعد االنتهاء من حتليل املعلومات فالرسم البياني هو طريقة عرض البيانات واملعلومات واملقارنة 

 ( النوع األكثر شيوعا هو الرسم البياني العمودي . ) بينهم بوضوح 

 :استخدام الرسم البياني ألنه يفضل  

  األسهل يف قراء النتائج. 

  يقوم بتلخيص املعلومات والنتائج يف رسم توضيحي. 

  يوفر سهولة املقارنة بني نتائج التحليل. 

 .من املهم جدا التأكد من صحة املعلومات اليت جتمعها ودقتها * 

 .احرص دائما علي استخدام مصادر موثوقة * 

رج منها عند جتميع كم هائل من البيانات من األفضل أن تستخ* 

 . األمناط املتكررة لتتمكن من حتليلها

 . البحث عن جوانب حمددة هلذه البيانات* 
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 عالسابتدريبات الدرس 

- : أكمل -

 ..............................، ............................... من مصادر البيانات  -1

 ..............................النوع األكثر شيوعا يف الرسم البياني هو  -2

 ..................من املهم التأكد من صحة البيانات ودقتها واستخدام مصادر  -3

 ...........مراجعة البيانات وتنظيمها وشرح معانيها بعد جتميعها هي عملية  -4

وبالتالي تساعدنا علي اختاذ ....................... ،........................ ليلها يف تفيد عملية مجع البيانات وحت -5

 .املناسب  اإلجراء

- :اختر اإلجابة الصحيحة  -

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )     .               مصادر مجع البيانات  -1

 (ة مصادر ورقي -مصادر رقمية )       . الكتب واملقاالت  -2

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )     . الوسائط املسموعة واملرئية  -3

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )   . التقارير واملنشورات علي املواقع املختلفة  -4

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )    . اجملالت العلمية واألحباث املنشورة  -5

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )         .   الوثائق  -6
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 إعداد التقارير لنتائج األحباث:   الثامنالدرس 
 

( التقارير لنتائج األحباث ) عن املعلومات اليت مت التوصل إليها ( مثل علماء اآلثار ) يعلن الباحثون 

 :بطرق خمتلفة ومنها 

  ية وتكون هي مواقع الكرتونية بها العديد من املذكرات واآلراء الشخص: املدونات الرقمية

 .خاصة بشخص واحد فقط 

  هي نصوص منشورة الكرتونيا وحتتوي علي معلومات متاحة : املقاالت املنشورة الرقمية

 .للنشر والتنزيل 

  يتم فيها التواصل الكرتونيا بني عدة أشخاص ملشاركة : مواقع التواصل االجتماعي

 .املعلومات واآلراء واألفكار وتبادل الرسائل 

  حمادثة أو مقابلة بني طرفني لتبادل النقاش عن موضوع معني: املقابالت 

  هي برامج تعد تقارير وأحباث مصورة عن أمر ما يف شكل حوار ونقاش بني : برامج التليفزيون

 طرفني

 . حمادثات الفيديو والرسائل النصية : من الطرق األخرى ملشاركة املعلومات 

 

 

 

 

 

 الثامنتدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )  .  يعلن الباحثون عن املعلومات اليت مت التوصل إليها يف اجلرائد فقط  -1

 ( )  . الطريقة األكثر شيوعا ملشاركة البيانات هي الربيد اإللكرتوني  -2

 ( )   .احملادثات النصية ومكاملات الفيديو تعترب من طرق مشاركة املعلومات  -3

 ( )     .مرفقة إلي الربيد اإللكرتوني ال ميكنك إضافة ملفات  -4

 ( )   .برامج التليفزيون وسيلة للتواصل وتبادل الرسائل بني أفراد العمل  -5

 ( )   .اجملالت العلمية املنشورة تعترب من املصادر الرقمية جلمع املعلومات  -6

يتم من خالله إرسال رسائل  الربيد اإللكرتونيالطريقة األكثر شيوعا ملشاركة البيانات هي 

 حيث ميكن أن تكتب بها تقرير قصري مرفقا مبلفات ذات صلهلشخص أو أكثر وكتابة تقارير 
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- :أكمل ما يأتي  -

 .صدقاء يتشاركوا فيها احلديث بالصوت والصورة طريقة تواصل بني األ............................  -1

 ............................إلرسال رسالة نصية حتتوي علي نتائج استطالع رأي عن ظاهرة ما نستخدم  -2

 .....................................لقاء حواري مع الالعب املصري حممد صالح يف قناة تليفزيونية يعترب  -3

 .....................................ئولني عن املدونة الشخصية اليت تعرب عن رأي صاحبها يكون عدد املس -4

 . تستخدم للتعبري عن أرائك الشخصية عرب االنرتنت ................................  -5

 









































44 2022 - 2023الصف الرابع االبتدائي

اختبارات شهر أكتوبر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



الصف الرابع االبتدائي - الفصل الدراسي األول 
2

ميذ
لتل

ح ا
سال

1  استطاع السائق الوصول لألماكن بسرعة، رغم أنه يزور المدينة ألول مرة، هذا يعني أنه استخدم ......................... 

ب مقياس المغناطيسية             أ الرادار المخترق لألرض 
د برمجيات التواصل البديلة  GPS ج جهاز تحديد المواقع العالمي

2 يستخدم ......................... في العصر الحديث كوسيلة اتصال.

د باسكالين ج البريد اإللكتروني  ب  كتابة العقود  أ الخطابات الورقية 
3 يتيح ......................... إدخال األصوات للكمبيوتر وتسجيل كلمات.

د مكبِّرات الصوت  ج الميكروفون  ب الشاشة  أ الطابعة 
4 البرنامج الذى يساعد على عرض المعلومات وإضافة النصوص والصور والرسوم هو .........................

د تطبيقات األلعاب ج معالجة الكلمات  ب المعالجة المركزية  أ العروض التقديمية 
5 يستطيع األفراد ضعاف البصر التفاعل مع جهاز الكمبيوتر عن طريق ......................... 

د مكبرات الشاشة ج الكراسي اآللية  ب الميكروفون  أ سماعات األذن 
ل القيام به بعد إصالح أو إعادة تركيب الفأرة بالجهاز، هو ......................... 6 اختيار مهم يفضَّ

ب توصيل شاحن الكهرباء إلى الجهاز   أ حذف أحد التطبيقات من الجهاز 
د من التوصيالت الكهربائية د التأكُّ ج إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى 

7 يستطيع الشخص الكفيف القراءة من خالل حاسة اللمس بواسطة .........................

د األطراف الصناعية  ج سماعات األذن  ب األدوات الرياضية  أ طريقة برايل     
8 ظهرت األقمار الصناعية فى عصر الثورة .........................

د ما قبل الثورة الميكانيكية ج اإللكترونية  ب الكهربائية - الميكانيكية  أ الميكانيكية 
9 جهاز يُستخدم في استكشاف المعادن في باطن األرض هو جهاز .........................

ب الهاتف المحمول    أ نظام تحديد المواقع العالمي 
د األقمار الصناعية ج مقياس المغناطيسية  

10 حدوث األعطال في أي جهاز كمبيوتر أمر .........................

د غير ممكن  ج مستحيل  ب دائم  أ محتمل 
11 يعتبر من أجهزة اإلخراج .........................

ب الفأرة أ الشاشة التي تعمل باللمس 
د شاشة العرض ج الماسح الضوئي  

12 المسئول األول عن كيفية تنفيذ األوامر وتأكيد وصول المستخدم لما أمر به في البداية، هو .........................

ب برنامج العروض التقديمية أ برنامج مشاهدة الفيديو 
د البرمجيات  )CPU( ج وحدة المعالجة المركزية

13 جهاز ......................... يتيح لغير الناطقين التحدث. 

د شاشة العرض ج آلة الطباعة  ب الفأرة  أ مكبِّر الصوت 
14 ظهرت الكهرباء ألول مرة فى  عصر الثورة .........................

ب الكهربائية - الميكانيكية أ الميكانيكية  
د ما قبل الثورة الميكانيكية ج اإللكترونية  

15 جهاز إدخال يدخل البيانات التوجيهية للكمبيوترهو .........................

د الكاميرا ج آلة الطباعة  ب الفأرة  أ مكبِّر الصوت 

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

1االختبار   
١٥



نماذج اختبارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
3

ميذ
لتل

ح ا
سال

2االختبار   

1 جهاز يكشف ما يوجد من أجسام تحت األرض هو .........................

ب األقمار الصناعية أ الكمبيوتر  
د جهاز الرادار المخترق لألرض  ج نظام تحديد المواقع العالمي 

2 اخترع اإلنسان في عصر ما قبل الثورة الميكانيكية .........................  

د القمر الصناعي ج األقالم الرصاص  ب الهاتف  أ الكمبيوتر 
3 المسئول عن إرسال البيانات لوحدة المعالجة المركزية ......................... 

ب برنامج مشاهدة الفيديو أ برنامج العروض التقديمية 
د نظام التشغيل ج البرمجيات  

4 أحد األجهزة الملحقة التى يتم استخدامها عند إجراء محادثات الفيديو هو .........................

د الماسح الضوئي ج الكاميرا  ب الكالم  ب مركِّ أ آلة الطباعة 
5 تتم معالجة البيانات والتحكم بها وإرسال المعلومات إلى نظام التشغيل عن طريق .........................

ب برنامج العروض التقديمية أ برنامج مشاهدة الفيديو 
د البرمجيات ج وحدة المعالجة المركزية 

ل الحروف إلى رموز بارزة وتتيح قراءتها عن طريق اللمس، هي ......................... 6 تحوِّ

د سماعات األذن ج الكراسي اآللية  ب قارئ الشاشة  أ طريقة برايل 
7 أحد االحتماالت التالية يُستخدم لحل أعطال لوحة المفاتيح .........................

ب الدخول على اإلنترنت   Word أ استخدام برنامج
د إعادة تشغيل الجهاز ج استخدام بنك المعرفة المصري 

8 تم اختراعه في عصر الثورة اإللكترونية .........................

د اآللة الحاسبة ج العداد الرقمي  ب آلة الطباعة  أ الكمبيوتر المحمول 
ب مع الحرص على عدم مشاركة رقمك الشخصي؛ يجب أن تستخدم ......................... 9 إلرسال رسالة لشخص غير مقرَّ

د البريد اإللكتروني ج الرسالة الصوتية  ب رسالة نصية  أ مكالمة هاتفية 
10 نستطيع توجيه األشياء باالختيار أو السحب أو اإلدراج باستخدام .........................

د الميكرفون ج الماسح الضوئي  ب الفأرة  أ الطابعة 
11 تساعد المستخدم على تطبيق مهامه الخاصة كإنشاء عرض تقديمي أو إنشاء تقرير، هي .........................

د أجهزة اإلدخال  ج وحدة المعالجة المركزية  ب نظام التشغيل  أ البرمجيات 
12 يستطيع األشخاص ذوو الهمم التواصل الشفهي واللغوي مع اآلخرين بواسطة ......................... 

ب طريقة برايل أ برامج مكبرات الشاشة 
د برمجيات التواصل البديلة ج المصاعد الكهربائية  

13 عندما تتعذر في حل بعض المشكالت التي قد تتعرض لها، فعليك بـ .........................

ب فصل التوصيالت الخاصة بلوحة المفاتيح أ ترك المشكلة قائمة والبعد عنها 
د االستعانة بمعلمك أو أحد أفراد أسرتك ج حذف بعض المستندات من جهاز الكمبيوتر 
14 تمكن األشخاص في عصر ما قبل الثورة الميكانيكية من تسجيل المعلومات عن طريق .........................

د التليفون المحمول ج الرسائل اإللكترونية  ب الصور والرسوم  أ المسجل الصوتي 
اجات ثالثية العجالت التي يستخدمها ذوو الهمم من .........................  15 تُعد الدرَّ

د األدوات الرياضية ج مكبرات الشاشة  ب طريقة برايل  أ األدوات الفنية 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:



44 2022 - 2023الصف الرابع االبتدائي

اإلجابات النموذجية الختبارات شهر أكتوبر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



الصف الرابع االبتدائى - الفصل الدراسى األول 
2

ميذ
لتل

ح ا
سال

1 إجابة االختبار

2 إجابة االختبار

3 الميكروفون 2 البريد اإللكتروني     GPS 1 جهاز تحديد المواقع العالمي

6 إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى 5 مكبرات الشاشة  4 العروض التقديمية 

9 مقياس المغناطيسية 8 اإللكترونية  7 طريقة برايل 

 )CPU(  12 وحدة المعالجة المركزية 11 شاشة العرض   10 محتمل 

15 الفأرة 14 الكهربائية – الميكانيكية  13 مكبِّر الصوت 

3 نظام التشغيل 2 األقالم الرصاص  1 جهاز الرادار المخترق لألرض 

6 طريقة برايل 5 وحدة المعالجة المركزية  4 الكاميرا 

9 البريد اإللكتروني  8 الكمبيوتر المحمول  7 إعادة تشغيل الجهاز 

12 برمجيات التواصل البديلة 11 البرمجيات  10 الفأرة 

15 األدوات الرياضية 14 الصور والرسوم  13 االستعانة بمعلمك أو أحد أفراد أسرتك 
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